Nieuwsbrief De Meiboom maart 2022

De Meiboom Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De nieuwsbrief van basisschool De
Meiboom verschijnt minimaal 1x per
maand, maar indien nodig vaker. Waar u
ouders leest bedoelen wij ook
verzorger(s).
Groet, Team De Meiboom

Vanuit het team
We zijn blij dat de meeste kinderen weer
gezond en wel teruggekomen zijn van de
voorjaarsvakantie. Gelukkig dat de
maatregelen weer aan het versoepelen
zijn, de kinderen elkaar weer mogen
ontmoeten en we hopen u spoedig ook
weer in de school te mogen ontvangen.
De school is weer mooi geschilderd in de
vakantie, dus we kunnen er weer fris
tegenaan!

Jeelo

We hebben inmiddels allemaal ervaring
met ons eerste afgeronde project “zorgen
voor jezelf”. We hebben dit project
inmiddels ook geëvalueerd en staan te
trappelen om aan de slag te gaan met ons
tweede project Verkeer. In de bijlage
hebben we een hele uitgebreide
nieuwsbrief/ verslag van beide projecten
met daarin ook data en andere belangrijke
informatie over de projecten. We raden u
dan ook met klem aan om de Jeelo bijlage
te openen en lezen.
Meer informatie:
https://jeelo.nl/voor-ouders/

Wisselingen
Voor de vakantie namen wij afscheid van
juf Dorine als juf voor groep 7 en 8.
Daarmee verwelkomen wij juf Fokalien
weer terug bij ons.
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De stagiaires wisselen nu ook van plek;
Donna gaat met haar hond Peach nu in
groep 5 en 6 verder en Mare komt tot de
meivakantie bij de kleuters op donderdag.

Dat maakt het mogelijk om echte
verkeerssituaties in beeld te brengen.
•

Iedereen veel succes gewenst!

Schoolfotograaf
Op donderdag 31 maart zal fotograaf
Wiersma uit Heerenveen op school komen
om schoolfoto’s te maken. In de bijlage zit
een brief met informatie.
Namens de ouderraad zal Antsje Uilkje de
kinderen en ouders begeleiden.
We vragen u in school de basisregels rond
Corona te respecteren.

•
•
•

Kinderen zien 1 vraag tegelijk op
het scherm. Dat geeft overzicht en
zorgt dat ze zich op die vraag
kunnen focussen.
Kinderen kunnen de foto’s en
filmpjes vergroten en meerdere
keren bekijken.
Kinderen kunnen hun antwoorden
makkelijk verbeteren.
Kinderen kunnen de vragen en
antwoorden laten voorlezen.

Schoolkamp
Luizencontrole
Na lange tijd gaat de luizengroep de
kinderen weer controleren op woensdag 9
maart. Graag zo min mogelijk staartjes,
vlechtjes en knipjes in het haar doen op
die dag.

Schoolfruit
Op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeven de kinderen geen fruit mee van
huis te nemen. Er is dan schoolfruit.
Samen fruit eten is leuk en gezond!
U kunt alle informatie over schoolfruit
vinden op de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich op die site ook abonneren op
de nieuwsbrief.

Verkeersexamen
Op maandag 28 maart doen de leerlingen
van groep 7 en 8 het VVN theoretisch
verkeersexamen. Het examen wordt
digitaal gemaakt:
Het digitale examen werkt met korte
filmpjes en meerkeuzevragen.
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Na overleg met het team en de
medezeggenschapsraad hebben we
besloten dat groep 7 en 8 gaan dit
schooljaar wel op schoolkamp gaat.
Namelijk op 9, 10 en 11 mei. Het
schoolkamp is dus direct na de
meivakantie. De donderdag na het kamp
mogen de kinderen van groep 7 en 8 iets
later op school komen.
Zodra er meer bekend is over hoe, wat en
waar krijgt u natuurlijk meer informatie.

Informatie Corona
Wij houden u via de mail op de hoogte van
het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
Heeft u vragen over Corona of wilt u
dingen bespreken rondom Corona, aarzel
dan niet om contact op te nemen met Jella
van Seters. jella.van.seters@gearhing.net

De leerlingenraad
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl
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Ouderraad
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergadering komen
op www.demeiboomwarns.nl te staan
onder het kopje Ouders, Ouderraad.

Agenda
Maart
7 maart

MR/OMR en GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de MR, OMR en GMR kunt u terugvinden
op www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders, Medezeggenschap. Als u
dan naar het juiste kopje gaat, vindt u
daar de desbetreffende informatie.

En verder:
Wij zijn een inzamelpunt voor batterijen, u
kunt deze aan de kinderen meegeven.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens
gewijzigd?
Geef het online door, via onze website.
Onder het kopje ‘contact’ kunt u een
online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel. Na het
doorgeven verwerken wij het in ons
administratiesysteem.

9 maart
28 maart

Gastlessen Veilig
Verkeer Nederland

30 maart

VVN theorie examen
MR vergadering

31 maart

Schoolfotograaf

April
12 april

13 april

Groep 1 en 2
Kinderboerderij
Sneek
o.v.b. ouderavond

14 april

Pasen op school

15 april

Goede Vrijdag alle
kinderen vrij

18 april

Paasmaandag alle
kinderen vrij
Fietsencontrole
schoolbreed
Dag tegen het pesten
IEP eindtoets groep 8

19 april
19 april
20 en 21 april
April/Mei
25 april
meivakantie
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Schoolbrede opening
Jeelo project Verkeer
Alle kinderen een
fiets mee!
Luizencontrole
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